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Inleiding 

Het plangebied betreft de huidige ‘milieuzone – geurzone’ van de RWZI in Borculo. Dit gebied 
is gelegen in het noordwesten van Borculo. De gemeente Berkelland is voornemens om in dit 
gebied 13 woningen en bedrijven (categorie 1 en 2) mogelijk te maken. Dit plan valt niet 
binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken moet de bestemming ‘Bedrijf - Waterzuivering ’ welke op de grond rust omgezet 
worden naar ‘Wonen’ en naar ‘Bedrijf’.  
 
Op 25 februari 2020 heeft de Omgevingsdienst Achterhoek een vooradvies opgesteld.  
De gemeente Berkelland heeft gevraagd om advies te geven op het onderdeel externe 
veiligheid zoals beschreven in de ruimtelijke onderbouwing (IDL 
NL.IMRO.1859BPBCL20210009.0100; d.d. 3-06-2021).  
 

 
 
 
Figuur 1: globale ligging van de planlocatie  

Advies 
Voor de realisatie van het beoogde plan kan (nog) niet worden ingestemd met de 
paragraaf externe veiligheid.  
 
Er wordt geadviseerd om de genoemde aanvulling van het toetsingskader over te nemen 
en het vooradvies externe veiligheid als bijlage toe te voegen. Deze aanvullingen zullen 
geen invloed hebben op de conclusie; externe veiligheid vormt geen belemmering voor 
het beoogde plan.   
  



 

 2 van 3 

Inhoudelijke beoordeling 

Dit plan is beoordeeld op basis van paragraaf ‘4.7 Externe veiligheid’ (hierna par. 4.7) van de 
ruimtelijke onderbouwing behorende bij de herziening ‘EV Advies herziening bestemmingsplan 
Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2021-2 (RWZI milieuzone) van 3 juni 2021’ 
Het plan voorziet in de realisatie van 13 woningen en bedrijven met milieucategorie 1 en 2. 
Het plangebied maakt zelf geen risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen mogelijk en 
vormt daarmee geen risicobron. 
 
a. Beschrijving van het toetsingskader 
Paragraaf Externe veiligheid geeft een korte beschrijving met betrekking tot externe 
veiligheid. Deze beschouwing is voor de toelichting/ruimtelijk onderbouwing van het 
bestemmingsplan onvolledig. In de toelichting/ruimtelijk onderbouwing dient daarom de 
onderstaande beschouwing van het toetsingskader overgenomen te worden.  

-  Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit besluit zijn de risiconormen voor 
risicovolle inrichtingen opgenomen. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 
legt de bijbehorende rekenvoorschriften, afstandseisen etc. vast. 

- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit bevat de risiconormen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater. 

- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In het Bevb zijn de risiconormen voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vastgelegd. 

- Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit zijn veiligheidsafstanden en 
risiconormen ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten opgenomen. 
Veiligheidsafstanden zijn vastgesteld voor onder andere opslagtanks met 
propaan/propeen, aardgastankstations, en gasdrukmeet- en regelstations. Voor 
windturbines geldt het plaatsgebonden risico (PR) als risiconorm. 

- Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations. De circulaire is van 
toepassing bij een besluit ten aanzien van een LPG-tankstation onder werking van het 
Bevi, dat het mogelijk maakt dat er (meer) personen in de omgeving van een LPG-
tankstation aanwezig kunnen zijn. De effecten van bepaalde ongevalsscenario’s staan 
centraal. 

- Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. In deze circulaire zij 
veiligheidszones (A-, B- of C-zone) vastgesteld voor de opslag van ontplofbare stoffen 
voor civiel gebruik. Binnen deze veiligheidszones worden de aanwezigheid van 
activiteiten en/of objecten uitgesloten.  

- Gemeenschappelijke beleidsvisie externe veiligheid Berkelland.  
 

Het advies is om bovengenoemd toetsingskader op te nemen in par 4.7. 
 
b. Selectie van risicobronnen 
Voor de analyse van de risicobronnen in de omgeving wordt verwezen naar een vooradvies 
van de Omgevingsdienst Achterhoek. Dit vooradvies ontbreekt in de bijlage. Graag het 
vooradvies als bijlage toevoegen aan de toelichting op het bestemmingsplan. De analyse dat 
er in de directe omgeving geen inrichtingen, buisleidingen en tansportroutes gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn is juist.  
 
c. Toetsing aan normen externe veiligheid 
Er reiken geen plaatsgebonden risicocontouren van risicobronnen over de planlocatie. 
Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde van het plaatsgebonden risico. Daarnaast reiken 
er geen invloedsgebieden over de planlocatie. Er hoeft dan ook geen verantwoording van het 
groepsrisico te worden opgesteld. Hierdoor is ook het advies van de Veiligheidsregio niet 
benodigd. De conclusie dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de uitvoering van 
het bestemmingsplan is juist.  
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Conclusie/advies 

Voor de realisatie van het beoogde plan kan (nog) niet worden ingestemd met de paragraaf 
externe veiligheid.  
 
Er wordt geadviseerd om bovenstaande aanvulling van het toetsingskader over te nemen en 
het vooradvies externe veiligheid als bijlage toe te voegen. Deze aanvullingen zullen geen 
invloed hebben op de conclusie; externe veiligheid vormt geen belemmering voor het 
beoogde plan.   
  


